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SEGUNDA-FEIRA
FORTALEZA - CEARÁ -72 DE JUNHO DE 2020

ado do Ceará -Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu - CISVALE rato de Instrumento Contratual No 201971.60-04 - Pregão Presencial No 01812019 PPP. Contratante: ConsórcIo Público de Saúde Interlederatisodo Vale do Cisu- CISVALE. Objeto:
ri/atação de empresa para prestação de serviços de Confecção laboratorial de Próteses
lúrias e Confecção de aparelhos ortodrtntico para atender as necessidades das Unidades
astolóqicas do Consórcio Público de Saúde Interlederalívo do Vale do Caiu- CISVALE.
irada: O presente Instrumento Contratual piuduzirá seus juridicos e teçam efeitos a partir da
sde sua assinatura evlgerã até 3odejtmhode202O. Data da Assinatura: 0l do Junho de2ü20,
.,.._,.
CI-. .1,,
tdanirtntisto Icoal: PreoOo Prn'nr1et IJ o10rnt519.O
72019 PP-SRP: lei Federal nb8.604193; Lei 10.520. de 17 dejulho de 2002. e demais normas
ais aplicáveis. RM Comercio e Serviras de Proleses LTDA-ME, CNPJ No 18.832.896/0001-30.
o votei- de RS 16, 146,00 (Dezesseis mi cento e quarenta o sem reais). Fernando Henrique
ersch Bastes - Diretor Executivo do Consórcio Público de Saúde Inlerfederativo do Vale
Curu - CISVALE, o CaucaialCE,01 de .lunhode 2020.
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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barblha - Aviso de Julgamento - Propostas de
Preços - Tomada os Preços n' 7020,05.05.1. O Presidente da. Comissão Permanente. de
Licitação da Prefeitura Morricipal de BarbalhaíCE. no uso de suas atribulçôoslc9a torna público.
para conhecimento dos rrleressados, que concluiu o julgamento da Fase de Propostas de Preços
0 2020.05051, sendo o seguinte:
de processo de Licitação Modalidade Tomada de Preços
L:ctante Vencedora - Francisco Aleti bulas da Silva - ME, com proposta de preços rio valor global
sãrradO de R5 41.580,00 (quarenta e mii mil quinnenlosa oitenta reais). Maiores informações na
sede da Prefeitura Municipal, silo no(a)Av. Domingos S. Mirarda, no 715- Lol, J. dos lpits -Alto da
Alegria. Barbalha/CE, no horário de 08:00 às 14:00 horas ou pelo telefone (88) 3532-2459.
Barbalha/CE. 09 de junho de 2020. Raimundo Emanool Boston de Caldos Neves -
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julho de 2002. e demais normas legais aplicávsr s. MSB Comei-no e litepresinlacoes LI DA -EPP.
CNPJ W. 05.698.303i0001-04. rase o vetor de RS 602,00 (Oitocentoe e dois rearsj. Fernando
Henrique Goersch Bustos, Diretor Executivo do Consórcio Público de Saúde lnterferlerativo
do Vate do Curo -CISVALE, aio Caucais/CE, 07 de Junho de 2020.
Estado do Coará - Prefeitura Municipal de Aqralraa - Concoerferela 14° 20200121.001. A
Presidente da Comissão de Licitação de Municipio lua Aqiaraz toma pitolco o rosultado, do certame
acima coro objeto: Cenlrataçãc de empresa para Construção do Ginásio Poiesportivo no Murrictpio
deãquirez. Após as análises, tal deciarada dassificada e vencedora a empresa VAP Construções
LTDA, onsi o valor de 14$ 5.889.882,31 (asco Irótrões, oitocentos e oitenta e nove mi, oitocentos e
50-'. .-'-d$asla e dois reais e trinta e tan cenlavosi. Na dissonloel rio rido arn Ir., ro 0
jprazD recursal, com berro no alt ". $, D. 2ãacres eiiormaçdes serão olobdos junto á Comissão da

stado do Ceará -. Prefeitura Municipal cio Viçosa do Ceará - Aviso de Revogação
citação. A Secretaria de Administração Geral, comunica a Revogação do Procer
drr,inisfrativo a° 1012020-SEAG na modalidade Pregão Presencial n° 1 012020-SEAG, cujo obj
contratação de serviço da reomga de cartucrios/toners e manutenção preventiva e correi/na
ipressoras, copiadora. duplicadoras e ploller. Moi/no: razões de interesse públi
indarnestação Legal: ali. 49 da lei 8666193. Adriano Silva dos Santos - Secretário
dnsioistraorão Geral. ~se do Ceorã/Ce. aio 19 de junho da 2020.
Estado do Ceará— Prefeitura Municipal de Viçosa do Coará —Aviso de Licitação. A Comissão
de Licitação comunica aos interessados que no próximo dia 08 de julho de 2020, ás 09:00li, estará
abrindo licitação na modalidade Tomada de Preços o 0 TP 0312020-SEAGRI. cujo objeto ri a
reforma e recupera o do Mercado Público Jose PacFreco de Siqueira com execução do Projeto
de Segurança crirlira incêndio e pãrricxr. O edital estará á disposição dos interessados nos dias
úteis após esta publicação no silo: licilacoestce.ce.gov.br/, sicosa.ce.gov.brllicitacoese no horário
de 08:00 ás 12.00h e das 14stOh ão 17:00hs, na Rua José Siqueira, n 1 396, Centro. Viçosa do
CearálCE, em 19dejunhode2020.

nais normas legais apliceveo. Suprimas Comercial LTDA-EPÇ CF'J 14°.
corri o -,alor de R5,911.00lovscenlos e onze reais). Fernando Henrique
rator Executivo do Consórcio Público de Saúde Interfederelivo do Valo
de Junho de 2020.
Estado do Ceará- Prefeitura Municipal de Apuiarés - Aviso de licitação - Pregão Eletrônico
N° 01512020 - PE. A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Aflularés toma público para
cnhvdmento dos interessados que fará realizar licitação na rnodaidade Pregão Elelrénico,
tombado subo N. 015/2020-PE. com crltrio lv iolov.,-.l..
p'çn or tu.. oicu corra
ocijeto a contr3tação para prestação de serviço especializado no fornecimento de solução
completa e integrada para modemiaação do parque learofogico de sistemas de informação em
saúde, composta por sistemas, portais e apiicativos móveis. incluindo serviços e equipamentos
tocados, conforme especi9caçdies, junto à Secretaria de Saúde do Municipio de Apiáarris-Ce. A
~são de Pregão comunica soe in~~ que a entrega das propostas comerciem seis até
lis 09tr00min do dia 712 de Julho de 2020 na Sessão de Disputa de Lance as 09:00h no dia 03 do
julho de 2MO. O edital e seus anexos estarão ttispontvois através dos seguintes iates:
envw.tcc.ce.gos.brãicllacoes e wwsv.lrbvmetlicitocoos.comn.br Valores informações no endereço
citado ou pele Fone: (85)3337.171? dos 08:710 á 12:00 Horas, Apulorés/CE, 19 de junho de 2020.

do Ceara - Prefeitura Municipal de Aqulráz - Rescisão Contratual - Secretaria de
trutura. O Município de Aqui-az, através da Secretaria de Ir'Jraesln,tcra toma público que
lo occaslralO n°20190682, celebrando come a empresa Naricerile Construções LTDA, inscrita
rr 15,37Z706.0001151, derreste da Concorrência ri 0 201<J.01.07.001. que tem antro
Contratação de siquresa para doplicação, reforma com amp8ução de Amiude Manuel
rode Meto, coei fundamento mel art. 70, inciso 1 art. 17, art 78. inclno III. Fica aberto o prazo
II, coro fulcro noart. 106.1. e. Aoulraz lide Junho de 2020. Mailsa Alvos FeiIó.
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